ORDE VAN DIENST
31 juli 2022, Oude Blasius Delden.
Voorganger : Carmian Verrips
Liturgische kleur: groen
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Orgelmuziek bij lied 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’
Mededelingen namens de kerkenraad
- INTREDE-

Intredelied 280: 1, 2, 3 en 4
2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?

3. Dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Bemoediging en Groet
Onze hulp is in de naam van de Heer.
die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
Die trouw is tot in eeuwigheid
die het werk van zijn handen niet loslaat.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus
in gemeenschap met de heilige Geest.
Amen
Drempelgebed
Lied 280: 5, 6 en 7

6. Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
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7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.
Inleidend woord
Aansteken van de kaarsen door het kind van de zondag
Smeekgebed
Glorialied 67a: 1 en 4
Cantor
Refrein
Heel de aarde jubelt en juich voor de Heer, halleluja, halleluja!
Allen
Refrein
Heel de aarde jubelt en juich voor de Heer, halleluja, halleluja!
Cantor
1. Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurd in gerechtigheid.
Allen
Refrein
Heel de aarde jubelt en juich voor de Heer, halleluja, halleluja!
Cantor
4. Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat Heer, uw naam bezongen wezen,
in aller eeuwen eeuwigheid.
Allen
Refrein
Heel de aarde jubelt en juich voor de Heer, halleluja, halleluja!
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- DE SCHRIFTENVerhaal vooraf voor grote en kleine oren: de tefilin
Kinderlied 935
1. Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.
2. Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.
3. Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
- DE SCHRIFTEN –
Schriftlezing OT: Deuteronomium 10, 12-21
Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u
ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt,
hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag
voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan. De HEER, die vrij kan beschikken
over de hoogste hemel en over de aarde en alles wat daarop leeft, heeft toch
alleen voor úw voorouders liefde opgevat en uit alle volken juist u, hun nazaten,
uitgekozen! Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig. Want de
HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de
ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is
onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in
bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen
met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Toon
ontzag voor de HEER, uw God, dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen
bij zijn naam. Zing zijn lof, hij is uw God! U hebt met eigen ogen gezien welke
grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht: met zeventig personen
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trokken uw voorouders naar Egypte, maar nu heeft hij u zo talrijk gemaakt als de
sterren aan de hemel!

Lied 326: 1,2 en 3
1. Van ver, van oudsher aangereikt,
een woord dat toch niet van ons wijkt,
nabij en nieuw ons aangedaan,
weer vleesgeworden, opgestaan!
2. Dit woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit woord, dat God van oudsher sprak.
3. Dit woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet.

Schriftlezing NT: Marcus7: 5-8, 14-23
Jezus raakt in discussie met de farizeeën, die zagen dat de leerlingen iets onreins
deden: eten met ongewassen handen.
Toen vroegen de farizeeën en de schriftgeleerden hem: ‘Waarom houden uw
leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood
met onreine handen?’ Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch
toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven:
“Dit volk eert mij met de lippen,
maar hun hart is ver van mij;
tevergeefs vereren ze mij,
want ze onderwijzen hun eigen leer,
voorschriften van mensen.”
De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’
Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: ‘Luister allemaal naar
mij en kom tot inzicht. Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein
maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein
maken.’
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Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen
hem om uitleg over deze uitspraak. Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen ook jullie het
dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt,
hem onrein kan maken omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in
de beerput weer verdwijnt?’ Zo verklaarde hij alle spijzen rein. Hij zei: ‘Wat uit de
mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de
mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht,
kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid;
al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’

Lied 326: 4,5 en 6
4. Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
en nieuwe dag, een vergezicht.
5. Van ver, van oudsher aangezegd,
een naam, opnieuw op ons gelegd,
een woord, dat onze monden vult
Een lied, dat Gods gelaat onthult.
6. O woord, zolang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!
- OVERWEGINGLied 834
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik vrolijk verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.
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- GEBEDEN Dankgebed, Voorbede, Stil gebed - klokgelui
Allen: Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid. Amen
Slotlied 418
1. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

2. Niemand kan alleen ,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer
4. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

- WEGZENDING EN ZEGEN -

Zegen
Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Choralvorspiel ‘Vater
unser im Himmelreich’ BWV636
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Bedankt voor uw en jouw komst,
Gezegende week en graag tot een volgende keer
Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:
Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: datum
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13
Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: datum
op IBAN: NL96 RABO 0313 3773 91
U kunt ook doneren door het scannen van de code met uw camera en op de link
te klikken. U kunt natuurlijk ook doneren met de Kerk-app.
Diensten in de komende periode
Zondag 7 augustus 10.00 uur ds. K. Sluiter
Zondag 14 augustus 10.00 uur ds. Dick Juijn
Zondag 21 augustus 10.00 uur ds. Frans Wiersma
Zondag 28 augustus 10.00 uur ds. Dick Juijn, afscheid en bevestiging
ambtsdragers
Openstelling toren
De toren is dagelijks geopend tussen 9.30 uur en 21.00 uur voor het opsteken
van een kaarsje, even stilte of een bijdrage aan de Voedselbank.
Coventrygebed voor Oekraïne op vrijdag van 12.15 uur – 12.30 uur
Zolang de oorlog in de Oekraïne duurt zal wekelijks in de zijkapel van de Oude
Blasius het Coventrygebed worden gebeden. Dit gebed vindt, op hetzelfde uur,
plaats, op ongeveer 300 plaatsen over de hele wereld. Plaatsen, die allen
getroffen zijn door oorlogsgeweld.
Na de poortersklok van 12.00 uur luiden alle klokken van de Oude Blasius van
12.05-12.15 uur tegen het oorlogsgeweld, gevolgd door een moment van stilte
en bidden. We bidden zittend in een kring.
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